


1828 - Bluse med rynkede striber i Mayflower Easy care. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 88 (92) 96 (100) 104 (108) 

Længde ca. cm: 53 (53) 57 (57) 61 (61) 

Fv. 03 Lysegrøn, ngl.: 8 (8) 9 (9) 10 (10) 

Pinde: Strikkepinde og rundpinde nr. 2½ og 4, 80 cm og rundpind nr. 2½, 40 cm. 

Kvalitet: Mayflower Easy Care 

Strikkefasthed: 26 m i retstrik på p nr. 2½ = 10 cm, 20 m i glat på p nr. 4 = 10 cm, 23 m i 

mønster med rynkede striber måler i de retstrikkede striber 10 cm i bredden. 

4 p i retstrik på p nr. 2½ og 10 p i glat på p nr. 4 = 4 cm i højden. 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

Retstrik: Ret på alle pinde / Skiftevis 1 omg ret og 1 omg vrang. 

 

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / Ret på alle omgange. 

 

Mønster, rapport. 

1. p/omg, retstrik på p nr. 2½: Strik skiftevis 1 ret, 2 ret sammen 

2. – 4. p/omg: Retstrik på p nr. 2½. 

5. p/omg, glat på p nr. 4: Strik skiftevis 2 ret, 1 omslag 

6.p/omg, glat på p nr. 4: På omg strikkes maskerne ret og omslagene drejet ret. På pinde strikkes 

maskerne vrang og omslagene drejet vrang. 

7. – 14. p/omg: Glat på p nr. 4. 

Gentag 1. – 14. p/omg. 

 

Ryg og forstykke. 

Strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene. 

Slå 306(318)336(348)360(372) m op på p nr. 2½. 

Strik 4 omg retstrik og derefter 8 omg glat på 

rundpind nr. 4 til flæse. Skift igen til rundpind nr. 

2½ og strik videre i mønster, idet der tages ind 

som angivet på den 1. mønsteromgang = 

204(212)224(232)240(248) m. Sæt et mærke ved 

omgangens begyndelse og efter 102(106) 

112(116)120(124) m til sidesømme. Når der 

strikkes retstrik på p nr. 2½ er der 204(212) 

224(232)240(248) m på omg og når der strikkes 

glat på p nr. 4 er der 306(318)336(348)360(372) 

m på omg. Fortsæt lige op i mønster.  Når arb 

måler ca. 35 cm = Flæsekanten forneden + 8 hele 

mønsterrapporter (slut med 14. omg i mønsteret), 

deles arb i sidesømmene og hver del strikkes 

færdig for sig = 153(159)168(174)180(186) m pr. 

del. 

 

Ryg. 

Fortsæt i mønster (= Fra 1. mønsterpind i retstrik 

på p nr. 2½) = 102(106)112(116)120(124) m. På 

de følgende 2 pinde (2. og 3. mønsterpind i 

retstrik) lukkes til ærmegab i begge sider for 10 m. 

Der er nu 82(86)92(96)100(104) m i striberne med 

retstrik og 123(129)138(144)150(156) m i 

striberne med glat. Justér evt. antallet af masker, 

hvis det ikke passer helt. Når ærmegabet måler 

17(17)21(21)25(25) cm (der er nu fra ærmegabets 

begyndelse strikket 5(5)6(6)7(7) hele rapporter + 

4 p retstrik), sættes de midterste 32(34)36(38) 

40(42) retstrikmasker på en maskeholder og hver 

side strikkes færdig for sig, idet der fortsættes 

med en 5. mønsterpind = 37(39)42(43)45(46) m i 

glat. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 3 x 

1 m = 34(36)39(40)42(43) m i glat. Når der er 

strikket 4 p i retstrik = 22(24)26(26)28(28) m, 

lukkes disse af. Strik den anden side modsat. 

 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen. 

 

Ærmer. 

Slå 59(59)63(63)68(68) m op på p nr. 2½ og strik 

6 p retstrik. Skift til p nr. 4 og strik således på den 

1. p i glat: 1 km, * 1 omslag, 1 ret, gentag fra * og 

slut med 1 omslag og 1 km = 117(117) 

126(126)135(135) m i glat. Justér evt. 

maskeantallet på den følgende pind, så det 

passer. Fortsæt i glat på p nr. 4, idet maskerne på 

den første vrangsidepind strikkes vrang og 

omslagene drejet vrang. Strik lige op, til ærmet 

måler 30(30)31(31)32(32) cm. Strik nu 

mønsterrapporten 2 gange = 2 x 14 p = 

78(78)84(84)90(90) m i retstrik på p nr. 2½ og 

117(117)126(126)135(135) m i glat på p nr. 4. 

Gentag 1. – 6. mønsterpind endnu 1 gang og 

fortsæt over de igen 117(117)126(126)135(135) m 

i glat. Når ærmet måler 51(51)52(52)53(53) cm, 

strikkes 4 p i retstrik på p nr. 2½ og derefter 

lukkes m løst af. Strik det andet ærme mage til. 

 

Sy skuldersømmene. 



Montering. 

Halskant: Med rundpind nr. 2½ strikkes fra 

venstre skulder 7 m op langs siden af 

halsudskæringen + de ventende 32(34) 

36(38)40(42) m + 7 m op langs siden af 

halsudskæringen på forstykket og det samme 

antal masker langs ryggens halsudskæring = i alt 

92(96)100(104)108(112) m. Strik rundt i retstrik. 

Når der er strikket 6 omg retstrik, lukkes 

maskerne løst af. Sy ærmerne sammen og sy 

dem i. 

 

LH 

 


